
 

 

FTT2202 ทวัร์ตุรเคีย Lavender Turkey 8 วัน 5 คืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODE: TTK01 Lavender Turkey 8D5N  

อิสตันบูล ทรอย คูซาดาซี  ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย 

ราคาเพียงท่านละ 39,888 บาท  
เดินทางโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES   

น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 30 กก. 

 

 

 

 



 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ เด็ก 2-11 ปี พักเด่ียวเพ่ิม ที่น่ัง หมายเหตุ 

10-17 ส.ค.65 39,888 ไม่มีราคาเด็ก 

Infant 8,500 บาท 

7,500 20  

14-21 ก.ย.65 39,888 7,500 20  

บินตรงสู่อิสตันบูล + บินภายใน 

ดินแดน 2 ทวปี เที่ยวครบทุกจุดเช็คอิน 

พิเศษ! ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์บานสะพร่ัง 

พักโรงแรม 4 ดาวของตุรกี / พักโรงแรมสไตล์ถ ้า 1 คืน / ชมโชว์ระบ าหน้าท้อง 

** ส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยไม่ต้องขอวซี่า ** 

 

เท่ียวบิน 

DEPARTURE    TK069 BKK-IST  23:00-05:15 

RETURN  TK2233 ASR-IST  22:20-23:50 (บินภายใน) 

   TK068 IST-BKK  01:45-15:25 

 

 

20.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน้ 4 ประต ู7 เคานเ์ตอร ์M สาย

การบิน TURKISH AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเปา๋

ก่อนข้ึนเคร่ือง  

23.00 น. น าท่านเดินทางออกสู่ เมืองอสิตันบูล ประเทศตุรก ีโดย สายการบิน TURKISH AIRLINES เทีย่วบินท่ี TK069 

 

 

 

 

05.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร 

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 3 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 

วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอิสตันบูล  

วันที่สอง สุเหร่าสีน า้เงนิ Blue Mosque – ฮปิโปโดม Hippodrome – ตลาดเคร่ืองเทศ Spice Market –   

จัตุรัสทกัซิมสแควร์ Taksim Square       อาหาร เท่ียง,เย็น 

 

 



 
เช้า สุเหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque) หรือ มัสยิดสุลต่านอาห์เมต

สถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิทางศาสนาท่ีมีความสวยงาม (ภายในอาจมีการ

ปรับปรุง ท าให้บางช่วงไม่สามารถชมด้านในได้) *กรุณาแต่ง

กายสุภาพ และสุภาพสตรีให้เตรียมผ้าคลุมไว้ส าหรับรับใช้คลุม

ศรีษะระหว่างเที่ยวชม สุเหร่าสีน ้าเงิน* 

ฮิปโปโดม (Hippodrome) หรือจัตุรัสสุลต่านอาเหม็ด อดีตใช้

เป็นสนามแข่งม้าและท ากิจกรรมต่างๆ ปัจจุบันมีอนุสาวรียเ์หลือ 

3 ช้ิน คือ เสาส่ีเหล่ียมยอดแหลมแห่งกษัตริย์เธโอโดเชียส 

(Theodosius Obelisk) เ ส า บ รอนซ์ รู ป งู เ กี่ ย วก ร ะหวั ด 

(Bronze Serpentine Coluumn) แล ะ เ ส าคอนสแตนติ น 

(Column of Constantine) 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที ่1) 

บ่าย Spice Market หรือตลาดเคร่ืองเทศ เรียกกันว่าตลาดอียิปต์ เป็นตลาดพ้ืนเมืองของตุรกี ท่านสามารถเลือกซื้อของ

ฝากได้ในราคาย่อมเยา 

จัตุรัสทักซิมสแควร์ (TAKSIM SQUARE) เป็นสถานท่ีส าคัญที่มีชื่อเสียงและนับว่าเปน็หัวใจของเมืองอิสตันบลู ไฮไลท์

ของ TAKSIM SQUARE อีกอย่างหนึ่งคือ รถรางสีแดงสด ท่ีวิ่งจาก จัตุรัสทักซิม ไปตามถนน ใกล้กับสถานีทูเนล 

ซึ่งเป็นสถานีรถไฟใต้ดินท่ีเก่าแก่ที่สุดในโลกเป็นอันดับสอง นับว่าเป็นย่านท่ีคึกคักท่ีสุดย่านหนึ่งของอิสตันบูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   รับประทานอาหารค า่ (มื้อที ่2) 

 ที่พัก : GOLDEN WAY HOTEL 4* หรือระดบัใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

 วิหารซันตา โซเฟยี หรือสุเหร่าเซนต์โซเฟยี Mosque of Hagia Sophia เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกาย

ออร์โธดอกส์ ต่อมาถูกเปล่ียนเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ เดินทางสู่เมืองชานัคคาเล (Canakkale) (ระยะทาง

305ก.ม/ใช้เวลา4.30ช.ม) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าตลอดจนชมทางการเดินรถ และขนถ่ายสินค้าจากเอเชียสู่ยุโรป 

เดินทางสู่เมืองทรอย (Troy) น าท่านชมม้าไม้เมืองทรอย (Troy 

Horse) หรือ ม้าโทรจัน (Trojan Horse) เป็นม้าขนาดใหญ่ที่ท า

มาจากไม้ในประเทศตุรกี ซึ่งมีชื่อเสียงมาจากภาพยนตร์ Troy 

เป็นม้าไม้ที่โด่งดังที่สุด ม้าไม้เมืองทรอยนี้เกิดขึ้นจากอุบายของ

โอดิสเซียส ในการท าสงครามบุกเข้าเมืองทรอย เป็นการสู้รบกัน

ระหว่างกองทัพของชาวกรีก และกองทัพของชาวทรอย หรือชาว

โทรจันที่มีป้อมปราการแข็งแรง หลังจากที่รบยืดเยื้อมานานกว่า 

10 ปีแล้ว ในที่สุดกองทัพกรีกก็ได้คิดแผนการที่จะตีกรุงทรอยให้

ได้ โดยการออกอุบายสร้างม้าไม้จ าลอง หรือที่เรียกกันว่า ม้าไม้

เมืองทรอยขึ้นมา แล้วลากไปวางไว้หน้าก าแพงเมืองทรอย เพ่ือให้ทหารกรีกแสร้งท าเป็นถอยออกไป เมื่อชาวทรอย

เห็นแล้วเข้าใจว่าเป็นบรรณาการที่ทางฝ่ายกรีกสร้างขึ้นมาเพ่ือบูชาเทพเจ้า และถอยไปแล้วจึงลากเข้าไปไว้ในเมืองและ

ฉลองชัยชนะ พอตกดึก ทหารกรีกที่ซ่อนตัวอยู่ในม้าไม้ ก็ได้ไต่ลงมาเผาเมืองและปล้นเมืองทรอยได้เป็นอันส าเร็จ  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที ่4) 

เดินทางสู่เกาะกุนดา (Cunda island) เป็นเกาะใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะ Ayvalık หมู่เกาะในตุรกี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   รับประทานอาหารค า่ (มื้อที ่5) 

 ที่พัก : MUSHO HOTEL 4* หรือระดบัใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

วันที่สาม วิหารซันตาโซเฟยี Santa Sophia – ม้าไม้จ าลองเมอืงทรอย Troy Horse – เกาะกุนดา Cunda Island  

                                          อาหาร 

เช้า,เท่ียง,เย็น 

 

 



 
 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) (ระยะทาง 230ก.ม/ใช้เวลา3ช.ม) เป็นท่าเรือธรรมชาติที่ใช้มาตั้งแต่ก่อน

คริสตกาลหลังจากที่ตกเป็นอาณาจักรออตโตมัน มหาเสนาดีโอ

คุซ เมห์เหม็ด พาชา ผู้เป็นวิเซียร์แห่งสุลต่านอาห์เหม็ดที่ 1 และ

สุสต่านออสมันที่  2 ได้สร้างสุเหร่าคาไลชิและโรงอาบน ้า 

ตลอดจนก าแพงเมืองที่พักส าหรับกองคาราวาน เพ่ือให้คูซา

ดาสึเป็นเมืองท่าที่เหมาะในการท าการค้าระหว่างยุโรปและ

แอฟริกาใต้ และ คูซาดาสึเพ่ิงเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวเม่ือปี 

ค.ศ.1980  

ช้อปปิ้ ง ณ ศูนย์ผลิตเส้ือหนังคุณภาพสูงซึ่งตุรกีเป็นประเทศท่ี

ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเส้ือหนังส่งให้กับแบ

รนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors อิสระ

ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที ่7) 

บ่าย บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่

สุดท้ายท่ีพระแม่มารีมาอาศัยอยู่และส้ินพระชนม์ในบ้านหลังน้ี 

ถูกค้นพบอย่างปาฏิหาริย์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอน

นา แคเธอรีน เอมเมอริช ในปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยาย

สถานที่ไว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตนเอง เมื่อ

เธอเสียชีวิตลงมีคนพยายามสืบเสาะค้นหาบ้านหลังนี้ จนพบใน

ปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบ้านพระแม่มารีได้รับการบูรณะเป็นบ้านอฐิ

ชั้นเดียว ภายในมีรูปปั้ นของพระแม่มารี ซึ่งพระสันตะปาปา 

โป๊ปเบเนดิกส์ที่ 16 ได้เคยเสด็จเยือนที่นี่ บริเวณด้านนอกของ

บ้านมีก๊อกน ้าสามก๊อกท่ีเช่ือว่าเป็นก๊อกน ้าท่ีมีความศักดิ์สิทธ์ิ 

แทนความเชื่อในเร่ือง สุขภาพ ความร ่ารวย และความรัก ถัด

จากก๊อกน ้าเป็น ก าแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเช่ือว่า หากต้องการ

ให้ส่ิงท่ีปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผ้าฝ้าย แล้วน าไป

ผูกไว้แล้วอธิษฐาน 

เ มื อ ง โบร าณเอฟฟิซุ ส  City of Ephesus อาคารที่ เ ป็ น

สัญลักษณ์ของนครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส 

Library of Celsusเป็นสถาปัตยกรรมชั้นเลิศของยุคกรีก 

ห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามในยุคโบราณ โดยมีอายุร่วม 

วันที่ส่ี เมืองคูซาดาซี Kusadasi - ศูนย์ผลิตเส้ือหนัง – บ้านของพระแม่มารี House of Virgin Mary - เมอืงเอฟ

ฟซิุส Ephesus – ห้องอาบน า้โบราณ Roman bath        อาหาร เช้า

,เท่ียง,เยน็ 

 

 



 
2,000 ปี แลมีอาคารส าคัญอีกแห่งคือวิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian เดินชมตามถนนเส้น

หลักทอดยาวไปถึงห้องสมุดแห่งเซลซุส สองข้างทางมีโรงอาบน ้าโรมัน ห้องน ้า และร้านค้าในอดีต ถนนทอดยอดที่

เรียงรายด้วยเสาโรมัน 

ห้องอาบนาํโรมันโบราณ Roman Bath ที่ยงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอนาํให้เห็นอยู่จนถงึทุกวันนี้  

เย็น   รับประทานอาหารค า่ (มื้อที ่8) 

 ที่พัก : MARINA HOTEL 4* หรือระดบัใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9) 

น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่ ตั้งชื่อตามลักษณะ

ภูมิศาสตร์ที่เกิดจากปรากฏการณ์ของตะกอนหินปูนท าปฏิกิริยา

กับอากาศ จับตัวแข็งกลายเป็นแอ่ง และมีธารน ้าแร่ใต้ดินไหลเอ่อ

ล้นผุดขึ้นมาบนพ้ืนผิว รวมเป็นแอ่งน ้าหินปูนท่ีลดหล่ันกันก่อน

ไหลลงจากผาสูง ชมหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่ ด้านข้างของอ่างน า้ 

เป็นรูปร่างคล้ายหอยแครงและน ้าตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือน

สร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น ้าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละช้ันจะแข็ง

เป็นหินปูน ห้อยย้อยเปน็รูปร่างต่าง ๆ  อย่างมหัศจรรย ์ประชาชน

นิยมไปอาบ เพราะในอดีตกาลชาวโรมันเช่ือว่าน ้าพุร้อนสามารถ

รักษาโรคได้ เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ก่อตั้งโดยกษัตริย์ยูเมเนสที่ 1 แห่งแพร์กามุม เป็นศูนย์กลาง

ทางศาสนาและสปาเพ่ือสุขภาพ มีจุดเด่นอีกที่หนึ่งคือโรงละครคร่ึงวงกลมที่มีความโดดเด่นอยู่ที่ฉากหลังซึ่งยังมี

สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ที ่10) 

วันที่ห้า ปราสาทปยุฝา้ย Cotton Castle - เมอืงโบราณเฮยีราโพลิส Hierapolis –  

                     ทุง่ดอกลาเวนเดอร์ ณ Kuyucak Village        อาหาร เช้า,เท่ียง,

เย็น 

 

 



 
บ่าย พิเศษ! น าท่านชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ณ Kuyucak Village แหง่ เมอืงอสิปาร์ตา 

 

เย็น   รับประทานอาหารค า่ (มื้อที ่11) 

 ที่พัก : TRIPOLIS HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคยีงกัน 

(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่12) 

 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) เป็นเมืองที่นิยมใช้เป็นจุดพักของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวง

ของอาณาจักรเซลจุกเติร์ก ซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือท่ียุคน้ันเรียกอนาโตเลียเป็นอู่ข้าวอู่น ้า

ของประเทศ 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที ่13) 

บ่าย พิพิธภัณฑ์เมฟลานา Mevlana Museum เดิมเป็นสถานที่นักบวชใน

ศาสนาอิสลามท าสมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย 

ก่อนไปท าการหมุนต้องอดอาหาร มีการเข้าห้องฝึกทรมานร่างกายเป็น

เวลา 1,0001 คืน ก่อนที่จะไปหมุนได้ ผู้ที่มีสมาธิมากตัวจะลอยขึ้นเมื่อหมุน

ไปช่วงเวลาหนึ่ง ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เป็นสุสานของเมฟานา เจลาเลด

ดิน ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับ

ประดาฝาผนังแบบมุสลิม โดยใช้สีมากมายตระการตา ซึ่งหาชมได้ยาก และ

ยังเป็นสุสานส าหรับผู้ติดตาม สานุศิษย์ บิดา และบุตรของเมฟลานาด้วย 

น าท่านชมคาราวานสไลน์ ที่พักกองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮานี แวะ 

Pottery Shop ร้านเซรามิกตุรกีและเคร่ืองปั้ นดินเผา 

เย็น   รับประทานอาหารค า่ (มื้อที่ 14)  

พิเศษ!!! น าท่านชมระบ าหน้าท้องตรุกี (Belly Dance) เป็นการเต้นร าทีเ่ชือ่

กันว่าเก่าแก่สุดอย่างหนึ่ง มีรากสืบสาวได้ถึง 6,000 ปี ในดินแดนแถบ

วันที่หก พิพิธภัณฑ์เมฟลานา Mevlana Museum - คาราวานสไลน ์สุลต่านฮาน ี- Pottery Shop - โชว์ระบ าหน้าทอ้ง 

                             อาหาร เช้า,เท่ียง,

เย็น 

 

 



 
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สัมพันธ์กับวัฒนธรรมบูชาพระแม่ผู้เป็นแหล่งที่มาของพลังชีวิต และมีพิธีกรรมเกี่ยวพันกับความ

อุดมสมบูรณ์ เอื้อให้การคลอดลูกเป็นไปโดยสวัสดิภาพ แต่เดิมจึงเป็นการร่ายร าที่เน้นการเคล่ือนไหวของกล้ามเน้ือท้อง

และสะโพก ช่วยให้นางร ามีร่างกายแข็งแรง (พร้อมเสิร์ฟ Local Drink ไม่จ ากัด) จากนั้นน าท่านเข้าสู่ที่พักแรมพักผ่อน

ตามอัธยาศัย 

 ที่พัก : SELCUKLU EVI CAVE HOTEL 4*  

หรือระดบัใกล้เคียงกัน  

(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วันก่อน

วันเดนิทาง) เน่ืองดว้ยโรงแรมสไตล์ถ า้จะอยูบ่นเนินสูงบนภเูขาและแต่ละ

ชั้นไม่มีลิฟต ์ตอ้งยกกระเปา๋ขึน้บันได ด้วยสภาพพ้ืนท่ีไม่เหมาะกับการลาก

กระเป๋าใบใหญ่ จึงแนะน าให้ทุกท่าน แยกกระเป๋าใบเล็กๆ 1 ใบส าหรับพัก

แรม 1คืนและชดุส าหรับวันรุ่งขึ้นกระเป๋าใบใหญ่สามารถฝากไว้บนรถทวัร์ได้ 

แต่รบกวนส ารวจส่ิงของมีค่าในกระเป๋าทีอ่ยู่บนรถ  ถา้เกดิของสูญหาย

ทางทัวร์จะไม่สามารถรับผดิชอบส่ิงของของลูกค้าใดๆท้ังส้ิน/กรณีโรงแรม

สไตล์ถ า้จ านวนห้องไม่เพียงพอ หรือติดเทศกาล บริษัทสงวนสิทธ์ิในการ

เปล่ียนตามความเหมาะสม/ปรับไปพักโรงแรม 5 ดาวแทน โดยไมต่้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 05.00 น.เพ่ือชมความ

งดงามของเมืองคัปปาโดเกีย ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าขึ้นบอลลูน 1 ท่าน ราคา

โดยประมาณ 250  USD ไกด์จะแจ้งราคาคอนเฟร์ิมหน้างาน) หรือถ้าหากใครอยากสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการนั่งรถ 

วันที่เจ็ด เมืองคัปปาโดเกยี - Option ขึ้นบอลลูนหรือนัง่รถJeep – โรงงานทอพรม - นครใต้ดินชาดัค - จดุชมววิหบุ

เขาเดฟเร่นและหุบเขาอุซิซาร์ – ร้านจิวเวอร์ร่ี – หุบเขานกพิราบ Pigeon Valley – ปล่องไปนางฟา้ Fairy 

Chimneys – บินภายในประเทศสู่ทา่อากาศยานอสิตันบูล                                    อาหาร เช้า

,เท่ียง,เยน็ 

 

 



 
Jeep Safari ลัดเลาะไปตามแกรนด์แคนยอน ตรอกซอกเขาที่เป็นรูปทรงต่างๆ ได้เห็นปล่องภูเขาไฟในอีกมุมมองหน่ึง ให้

ท่านได้แวะถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม (ไม่รวมค่ารถ Jeep 1 ท่าน ราคาโดยประมาณ 80 USD 

ไกด์จะแจ้งราคาคอนเฟิร์มหน้างาน) แวะโรงงานทอพรม อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย นครใต้ดินชาดัค 

Cardak Underground City ภูเขาหินท่ีถูกเปล่ียนเป็นเมืองใต้ดิน ความเจ๋งของเมืองใต้ดิน คือม ีfacilities ครบ มีการ

แบ่งซอยห้องแบบบ้านในปัจจุบัน ห้องครัว ห้องนอน ห้องส่วนกลางไว้ท ากิจกรรม หรือพ้ืนที่ส าหรับจอดสัตว์เล้ียง ส่วน

เหตุที่เขาต้องสร้างเมืองใต้ดิน เพ่ือใช้เป็นที่หลบซ่อนของชาวเมืองจากการรุกรานของข้าศึกในสมัยท าสงคราม ก็จะเห็น

ประตูหินขนาดใหญ่ ไว้เลื่อนปิดป้องกันศัตรูบกุรุกได้ แวะจุดชมวิวหุบเขาเดฟเร่น (Devrent valley) แวะชมหุบเขาอซุซิาร์ 

(Uchisar Valley) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ โดยใช้เป็นที่อยู่อาศัย หุบเขามีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที ่16) 

 แวะ ร้านจิวเวอร์ร่ี อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย 

ชมวิว Pigeon Valley หุบเขานกพิราบ มีจุดชมวิวอยู่ตรงบริเวณหน้าผาที่

สวยงามประกอบด้วยหินก่อตัวรูปทรงประหลาด ถ ้าท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัย ปล่องไฟ

นางฟ้า Fairy Chimneys หรือ Monk Valley หรือ หุบเขาพระ เป็นกลุ่ม

ภูเขาหินรูปกรวยที่มีลักษณะโดดเด่นคล้ายกับเห็ดยักษ์ โผล่ขึ้นมาจากพ้ืนดิน

ท่ามกลางไร่องุ่นท่ีโอบล้อมในคัปปาโดเชีย 

เย็น   รับประทานอาหารค า่ (มื้อที่ 17) 

22.20น. บินภายในประเทศ ทา่อากาศยานเอร์คีเล็ท (ASR) Kayseri Erkilet Airport 

เที่ยวบิน TK2233 ASR-IST ใช้เวลาบิน 1 ชม. 

23.50น. ท่าอากาศยานอสิตันบูล ประเทศตุรก ีเพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

 

 

01.45น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดย สายการบิน TURKISH AIRLINES เทีย่วบินท่ี TK068 

15.25น.  เดินทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง

เทศกาลหรือวันหยุดเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปล่ียนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก 

เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

กรุณาอย่าเก็บส่ิงของมีค่าไว้ในกระเป๋าเดินทาง หรือ กระเป๋าแฮนแบ๊ก เพราะหากสูญหายหรือถูกโจรกรรม ทางบริษัทฯไม่สามารถ

รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทุกกรณี 

ส านักงานสาธารณสุขตุรกีก าหนดให้ชาวตุรกีและชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในตุรกีจะต้องลงทะเบยีนล่วงหน้า 72 ช่ัวโมง – 

4 วัน ก่อนจะเดินทางเข้าประเทศตุรกีโดยลงทะเบียนผ่านเว็บ register.health.gov.tr  

► ผู้เดินทางเข้าประเทศตุรกี จะต้องได้รับวัคซีนที่อนามัยโลก WHO รับรอง 2เข็มเข้าได้ 

ชนิดของวัคซีนโควด-19 ที่ประเทศตุรกีรับรอง มี ดังนี ้ 

AstraZeneca/Oxford vaccine 

Johnson and Johnson 

Moderna 

วันที่แปด ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ   

 

 



 
Pfizer/BionTech 

Sinopharm 

Sinovac 

COVAXIN 

Covovax 

Nuvaxovid 

►ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนสองชนิดที่แตกต่างกันจะถือว่าได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 

► การเดินทางคร้ังนีจ้ะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่าน กรณีไมถ่ึง 15 ท่าน 

    - ขอส่งจอยทวัร์ให้กบับริษัทท่ีมีโปรแกรมและราคาใกลเ้คียงกัน 

    - หรือขอเล่ือน หรือยกเลกิการออกเดินทาง  

โดยทางบริษัทฯจะท าการแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้ากอ่นการ เดินทาง 15 วัน 

    - หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผู้เดนิทางไม่ถึง15ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดินทางตอ่)  

     โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบกอ่นล่วงหน้า 

► กรณีที่ท่านตอ้งออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมบีางกรณีทีส่าย

การบินอาจมีการปรับเปล่ียนวนัเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ท้ังส้ิน 

► กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตวบ์างประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน 

► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  

             - กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 20,000 บาท  

กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลือมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนบัจากวันเดินทางไป-กลบั*)มิฉะนั้น

ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายแุละดา่นตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองทา่น 

             - ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระกอ่นการเดินทาง 20 - 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีบริษัทฯตอ้งออกตัว๋ท่านจ าเป็นตอ้งช าระ

ค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือตามท่ีบริษัทก าหนดแจ้งเทา่นั้น  

► ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม (พักเดีย่ว) และ เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกัน 

จึงอาจท าให้หอ้งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพัก

ต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม 

►โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต า่ 

►หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 

เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หัวหน้าทัวร์มคีวามจ าเปน็ต้องดูแลคณะทวัร์ท้ังหมด 

► การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิส าหรับนกัทอ่งเทีย่วเดินทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมกีารเรียกเกบ็เพ่ือเป็นสินน ้าใจกบัผูใ้ห้บริการ

ในส่วนตา่งๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใชจ้่ายส่วนนี้เพ่ือมอบให้หัวหน้าทวัร์ระหว่างการเดินทาง 



 
 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร์  

1.  ยกเลิกการเดินทาง 30 วันกอ่นการเดินทางขึ้นไป คืนเงินท้ังหมด (ทางบริษัทฯ ขอเกบ็คา่ใช้จา่ยตามท่ี เกิดขึ้นจริงเช่น 

ค่าวีซา่ ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน ค่ามัดจ าโรงแรม ค่าวีซ่า  หรืออื่นๆ)  

2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมดัจ า 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึ้น จริงเช่น คา่วี

ซ่า คา่มดัจ าตัวเคร่ืองบิน  คา่มัดจ าโรงแรม หรืออื่นๆ )  

3. ยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 15 วันกอ่นการเดินทาง เกบ็คา่ใช้จ่ายทัง้หมดตามราคาทัวร์ทีต่ามระบใุน โปรแกรม 

4. กรณีผู้เดนิทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงนิค่าทัวร์ทั้งหมด 

5. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พร้อมคณะถอืว่าทา่น

สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงนิมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางไดจ้ะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง 

7. ตามพระราชบัญญตัิธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนาํเที่ยว การยกเลกิการเดินทางของ

นกัทอ่งเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนําเทีย่วมีค่าใช้จ่ายที่ได้จา่ยจริงเพ่ือเตรียมการจัดนาํเที่ยว ให้นํามาหกัจากเงนิค่าบริการทีต่้อง

จ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวแสดงหลกัฐานให้นกัท่องเที่ยวทราบ เชน่ ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตั๋วเคร่ืองบนิ ค่าโรงแรม หรือ

อื่นๆ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

► คา่ตัว๋เครือ่งบินไป - กลบัพร้อมคณะ สายการบิน TURKISH AIRLINES 

(ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่น่ังเป็น Business Classได ้และตอ้งเดินทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลือ่นวัน

ได้) 

► คา่ที่พักโรงแรมระดบัมาตรฐานหรือระดับใกล้เคยีงกัน 4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 -3ทา่น  

(ในกรณีมีงานแฟร์การแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยน

โปรแกรมตามความเหมาะสม) กรณีพัก 3 ท่านต่อห้อง โรงแรมในตุรกีส่วนใหญ่จะไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพักพัก 2ห้อง (มี

ค่าใช้จ่ายพักเด่ียวเพ่ิม) 

► คา่อาหารครบทกุมื้อ ตามที่ระบใุนรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิการเปล่ียนแปลง 

► คา่รถตลอดรายการทัวร์ 

► คา่อตัราเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ที่ระบุไว้ในรายการ 

► เจา้หน้าที่บรษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

► ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบนิ TURKISH AIRLINES ก าหนดสัมภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง ไม่เกนิ 30 

กิโลกรัม ถอืข้ึนเคร่ืองได้ไมเ่กิน 8 กิโลกรัม ไม่สามารถซ้ือเพ่ิมไดแ้ละค่าประกันวินาศภยัเคร่ืองบินตามเงือ่นไขของแต่ละ

สายการบิน หากน า้หนักเกินท่านจะตอ้งช าระค่าปรับหน้าเคาน์เตอร์ตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ  

► คา่ประกันภัยอบุัติเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  



 
   ไม่รวมประกันสุขภาพ  

► คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ช านาญทาง (ไม่รวมทิปพนกังานขับรถ) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

► คา่บริการ และคา่ใช้จา่ยส่วนตัวที่ไม่ได้ระบใุนรายการ 

► ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 70 USD /ท่าน หรือ     2,600 

บาท ตลอดทริปการเดินทาง 

► ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารท่ีส่ังเพ่ิม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

► ค่าอาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และส าหรับราคาน้ีทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเกบ็เพ่ิม 

► คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรือคนต่างดา้ว 

► ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินก าหนด 

► คา่ยกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 

► คา่วีซา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งด้าว 

 (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วีซา่) 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ 

และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิมหากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว 

โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดย

อาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 

บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจ

ของผู้จัดก ากับเท่านั้น 



 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการ

พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน

เนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 

12. บริการน ้าด่ืมท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน 

13. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ. 

การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือ

ว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซ้ือประกันสุขภาพในระหว่างการเดินทางได้จากบริษัทประกัน

ทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 

14. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจ

ของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

15. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการ

พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน

เนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

16. กรณีท่านใส่หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์  หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกใดๆก็ตาม 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆท้ังส้ิน 

17.การเดินทางเข้าประเทศไทย จากประเทศตุรกี ณ วันท่ีออกขายโปรแกรมทัวร์ (18 ตุลาคม 2564) ต้องกักตัว 7 วัน 

ตามนโยบายภาครัฐ 


